
Česká republika 
ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 
Antonína Čermáka 2a, 160 68  Praha 6 – Bubeneč 
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OBJEDNÁVKA REŠERŠE NA VZHLED VÝROBKU 

(PRŮMYSLOVÉ VZORY) 

Objednatel (jméno kontaktní osoby): 

Doručovací adresa:  

Telefon: 

E-mail:

IČ / DIČ:  

■ Druh rešerše:

TEMATICKÁ REŠERŠE

Vyhledávány jsou průmyslové vzory, které mají nejblíže ke vzhledu vyobrazeného výrobku nebo
mající určité tematické zatřídění.

Předmět rešerše – název průmyslového vzoru, popř. zatřídění (Locarnské zatřídění):

Přiložte prosím dostatečně ilustrativní vyobrazení vzhledu výrobku; v případě 3D 

výrobků více pohledů na výrobek.  

JMENNÁ REŠERŠE (vlastník /  přihlašovatel, původce) 
Jméno / název, příp. známé varianty jmen / názvů: 

ČÍSELNÁ REŠERŠE 
Číslo dokumentu / čísla dokumentů:  



Česká republika 
ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 
Antonína Čermáka 2a, 160 68  Praha 6 – Bubeneč 

____________________________________________________________________________________________________ 

Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68  Praha 6, upv.gov.cz, 
tel: 220 383 120, e-mail: objednavky@upv.cz, fax: 224 311 566

REŠERŠE NA PRÁVNÍ STAV DOKUMENTU 

Číslo dokumentu:  

■ Územní rozsah rešerše – země, pro které má být rešerše provedena:

Česká republika

území EU (včetně ČR)

území vybraných států – specifikujte:

■ Rešerše na průmyslové vzory:

platné

neplatné (tj. zrušené / vymazané / zaniklé / neúčinné)

všechny

■ Rešeršní výstupy:

pdf / docx dokument (e-mail / datová schránka)

DVD (10 Kč/ks)

Tisk černobílý (jednostranný 2 Kč/list, oboustranný 3 Kč/list)

Tisk barevný (jednostranný 7 Kč/list, oboustranný 12 Kč/list)

■ Časový rozsah rešerše (retrospektiva):

Od               do               (uveďte roky)

■ Termín dodání: max. do 30 dnů
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■ Cena rešerše:

cena práce rešeršéra – 400,- Kč/hod (+ rešeršní výstupy a poštovné).

 Cena této objednávky nesmí překročit           Kč. 

Pozn.: V případě možnosti překročení stanoveného limitu nákladů na rešerši Vás budeme neprodleně  
kontaktovat na Vámi uvedené adrese (telefonu, e-mailu). 

■ ZPŮSOB DORUČENÍ A PLATBA:

e-mailem (popř. prostřednictvím služby „Úschovna“) – převodem na účet ÚPV

(elektronické výstupy budou odeslány po připsání částky na účet ÚPV)

datovou schránkou – převodem na účet ÚPV 

(elektronické výstupy budou odeslány po připsání částky na účet ÚPV) 

poštou (DVD, tisky) – na dobírku 

při osobním převzetí ve studovně ÚPV (DVD, tisky) – v hotovosti  

Datum: Podpis: 

UPOZORNĚNÍ 

Jedná se o informativní rešerši, která nenahrazuje rešerši na průmyslověprávní čistotu  
(porušení práv třetích osob). 

Součástí zpracované rešerše není vyjádření Úřadu týkající se zápisuschopnosti průmyslového vzoru ani 
možných rizik souvisejících s případným podáním přihlášky průmyslového vzoru. 

Případný kladný výsledek informativní vzorové rešerše zhotovené z informačních zdrojů, které byly 
k dispozici k datu provedení, nenahrazuje průzkum přihlášky průmyslového vzoru, prováděný podle
§ 37 zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, a nezakládá tedy automaticky právo na pozdější
zápis do rejstříku průmyslových vzorů.
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